102

TOBB ÜYELERİ HABERLER, GELİŞMELER VE GÖRÜŞLER

Gümüşhane TSO, “Müşteri
Memnuniyeti” semineri düzenledi

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası
(GTSO) ve Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (KASİF) işbirliğinde 30
Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen “Müşteri
Memnuniyeti” konulu seminer GTSO toplantı
salonunda yapıldı. Seminere Belediye Başkanı
Mustafa Canlı, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, GTSO Meclis Başkanı Turan Tuğlu,
KASİF Genel Sekreteri Yaşar Bıyıklı ve Oda üyeleri katıldı.
Seminerin açılışında konuşan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, toplantının
ana amacının “eğitim” olduğunu, son zamanlarda oldukça popüler olan “ömür boyu eğitim”
kavramına da vurgu yaparak, “Ömür boyu eğitim bütün dünyanın hedeﬁnde olan ve özel-

likle gelişmiş ülkelerin yüzyıllardır uyguladığı bir
sistemdir. Bizde eğitim deyince üniversite ile biten bir kavram akla geliyor. Kalkınma ve gelişme için bu böyle olmaz. Kalkınma ve gelişmenin
temelinde ömür boyu eğitim var” dedi.
Müşteri memnuniyeti kavramı üzerine de
görüşlerini açıklayan Akçay, “Müşteri memnuniyeti denilince insanın aklına hemen özel
sektör geliyor. Hâlbuki müşteri böyle bir durumda hem özel sektör, hem de kamu sektörü aklımıza gelmeli. Müşteri sadece ticarethanelere girip, çıkıp alışveriş yapan insan değildir.
Kamu kurumlarına iş için giden vatandaşlarımızda oranın müşterisidir. Bunun böyle olmasını istiyoruz” dedi.
Bu tür çalışma ve seminerlerin bütün

Tokat TSO üyesi 278 kişi
“Torba Yasa”dan faydalandı
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO),
üyesi 278 kişinin “Torba Yasası”nın getirmiş olduğu faiz indiriminden yararlandığı belirtildi. Tokat TSO Genel Sekreteri Yusuf Ziya Erdem, Torba Yasası çerçevesinde yapılan uygulamanın üyelerinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Normal sürenin bitmesine rağmen
30 Eylül 2011 tarihine kadar yeniden uzatılan
af kapsamından 278 üyesinin yararlandığını
ifade eden Erdem, Türkiye’nin tarihinin en bü102 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

kamu kuruluşlarında da verilmesi gerektiğini ifade eden Akçay, son yıllarda kamu kurumlarında hizmet içi eğitimler adıyla bazı toplantılar yapıldığını fakat bu toplantıların içinin “boş” olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Hizmet içi eğitim seminerlerinden yüzde
20 başarı alınmıyor. O yüzden kamu kurumlarında da müşteri memnuniyeti kapsamında,
zenginliğin ve derinliğinde seminerlerin verilmesini özellikle özel sektör adına istiyoruz.”
Kalkınmanın topyekûn olması gerektiğini, kamu ve özel sektörün birlikte çalışması sonucunda daha hızlı kalkınılacağını dile getiren
Akçay, sadece özel sektör olarak bu yükü taşıyamayacaklarını ve istenilen kalkınma hızının yakalanamayacağını belirterek, “Eğer kamuyla birlikte aynı düşünceler ve aynı hedefe birlikte koşarsak, onlarda bizim gibi kurumlara gelen vatandaşa ‘bu benim müşterimdir’ gözüyle bakarsa işte o zaman kalkınmayı yakalarız” dedi.
Akçay’ın konuşasının ardından KASİF Genel Sekreteri Yaşar Bıyıklı “Müşteri Memnuniyeti”
konulu seminerini gerçekleştirdi. Bıyıklı, 1,5 saat
süren seminerde, müşteri memnuniyeti üzerinde durarak, işyerlerinde müşteri memnuniyeti anketi düzenlemenin önemini anlattı.

yük borç barışına imza attığını ifade ederek,
“Bilindiği üzere 6111 sayılı kanun gereği
odamıza olan aidat borçları yeniden yapılandırıldı. Bazı üyelerimiz peşin ödeme taahhüdünde, bazı üyelerimiz
ise taksitler halinde ödeme
taahhüdünde bulunmuşlardır. Süreçten yararlanan üyelerimizin birçoğu, önemli ölçüde haﬁﬂetilen borçlarını 12
eşit taksitle ödeme imkânı
sağladılar. Süreç boyunca hassas davranarak bu imkândan
yararlanan üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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Aliağa TO’nun “Teknolojik Üretim
ve Yenilik” projesi anlatıldı
Aliağa Ticaret Odası’nın (ALTO), 12 Eylül 2011 tarihi itibariyle başlatmış olduğu KOBİ’lere yönelik “Teknolojik Üretim ve Yenilik” mali
destek projesinin tanıtımı yapıldı. ALTO’nun seminer salonunda gerçekleşen bilgilendirme
toplantısında bu proje kapsamında ayrılan 14
Milyon TL’lik kaynağın KOBİ’lere nasıl dağıtılacağı da anlatıldı.
14 Milyon TL’lik kaynağın dağıtılmasında
İZKA’nın belirlemiş olduğu üç öncelik bulu-

nuyor. İZKA yetkilileri, birinci önceliğin, Ar-Ge
ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış
patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesine
olduğunu belirtti. İkinci önceliğin üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla
verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının
gerçekleştirilmesi, üçüncü önceliğin ise üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi
teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafında üre-

tim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması yönünde olduğu açıklamasında bulunuldu.
ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka,
program kapsamında sağlanacak olan destek
projenin toplam uygun maliyetinin yüzde
10’nundan az, yüzde 50’sinden de fazla olamayacağını ifade etti. Saka, bu projenin Aliağa’daki KOBİ’ler için büyük fırsat olduğunu, ﬁrmasını ileri taşımak isteyenlerin bu projeyi muhakkak dikkate alması gerektiğini vurguladı.
Saka, Aliağa Ticaret Odası’nda, İZKA’nın bu
mali destek programı olan “Teknolojik Üretim
ve Yenilik” projesi ile ilgilenen ve bu desteğe
başvurmayı planlayan KOBİ’lere yönelik, 30 Eylül 2011 tarihinde, kapsamlı şekilde proje yazma eğitimi verildiğini söyledi. Bu eğitimin
proje yazmayı düşünen ve nereden başlaması gerektiğini bilmeyenler için bir rehber olacağını belirten Saka, Teknolojik Üretim ve Yenilik Projesine son başvurunun 25 Kasım olduğunu belirtti.
İZKA tarafından ön inceleme ile başlayıp,
teknik ve mali değerlendirmelerin ardından
bütçe kontrolü ve denetiminin yapılarak en son
İZKA Yönetim Kurulunun onayı ile son bulacak
mali destek programına son başvurular 25 Kasım 2011, saat 17’ye kadar yapılabilecek.

Kırklareli’nde “İhracatın Finansmanı ve
İhracat Sigortası Konferansı” yapıldı
Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Mustafa Yardımcı, TOBB ile Bankalar
Birliği tarafından düzenlenen “İhracatın Finansmanı ve İhracat Sigortası” konferansının
açılışında yaptığı konuşmada, her yıl yaklaşık
100 bin yeni işletme kurulduğunu söyledi. Firmaların ömürlerinin yaklaşık olarak 5-10 yıl
arasında değiştiğini ifade eden Yardımcı,
şunları söyledi:
“Batı’da ve Doğu’da asırlardır ayakta duran şirketler görüyorsunuz. Oralarda yaklaşık
200 yıl, 300 yıl, hatta 500 yıllık şirketler mevcut. Neden bizde durum böyle değil? Kolay
şirket kuruyor ama bunları büyütemiyoruz.
Çünkü sermayemiz yeterli değil. Çünkü Mali
sistemimiz yeterince büyük değil. Çünkü

kurumsal yönetim ilkelerini
şirketlerimizde geliştiremiyoruz. Bu duruma mevcut ﬁnansman imkânları ve risk
azaltıcı yöntemler noktasında
bilgi noksanlığı eklenince KOBİ’lerimiz faaliyetlerinde güçlük yaşıyorlar. .”
Türk girişimcisinin her
zorluğun üstesinden geldiğini, ama son dönemlerde
bölgedeki siyasi istikrarsızlığın şirketlerimizi
tehdit ettiğini ifade eden Yardımcı, şöyle
devam etti:
“Bu sorunu çözebilmek için DEİK ve
Eximbank ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz.
Şirketlerimize daha iyi koşullarda ‘Politik Risk

ve İhracat Sigortasını nasıl sunarız’ diye ekiplerimiz çalışıyor.
Bu kapsamda orta ve büyük
çaplı şirketlerimize yönelik bir
anket çalışması da yaptık. Ankete katılan şirketlerimizin yüzde 74’ü politik risk ve ihracat sigortası konusunda yeterince
bilgi sahibi olmadıklarını söyledi, Bunlar belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerimiz.
Küçük şirketlerin durumunu siz düşünün.”
İhracatın Finansmanı ve İhracat Sigortası hakkında çeşitli bilgiler verilen toplantıya,
Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş ile Eximbank Uzmanları da konuşmacı olarak katıldı.
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Kırşehir TSE yılbaşına
kadar kapatılmayacak…
Kırşehir Ticaret Odası (TO) Yönetim Kurulu Başkanı Müﬁt Göçen, Kırşehir Türk Standartları Enstitüsü Müdürlüğü’nün kapatılma kararının yılbaşına kadar durdurulduğu
açıkladı.
17 il ile birlikte Kırşehir TSE Hizmet Müdürlüğü’nün de kapatılması gündeme gelmesinin ardından harekete geçtiklerini dile
getiren Göçen, yapılan girişimler sonucu
kapatılma kararının yılbaşına kadar durdurulduğunu açıkladı. Yılbaşından itibaren TSE
Müdürlükleri kapatılacak illerin kesinleşeceğini belirten Göçen, “Dileğimiz Kırşehir TSE’nin
müdürlükleri kapatılmayan iller arasında yer
alması” dedi.
Göçen, “Kırşehir'inde içinde bulunduğu
17 vilayette TSE’ye ait Müdürlüklerin kapatılma
kararı çıktı. Biz bu konunun üzerine oldukça

baskın bir şekilde gittik. Vali Mehmet Ufuk Erden, Milletvekilleri Muzaﬀer Aslan ve Belediye
Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte Bakan Nihat
Ergün ile görüştük Ayrıca TSE Genel Müdürlüğü ile TOBB’a da sıkıntımızı anlattık. Kısaca
her yönden TSE Müdürlüğü’nün kapatılma-

ması için girişimde bulunduk. Kırşehir TSE Müdürlüğü’nün 100 bin lira geliri, 140 bin lira civarında da gideri var. Bu farkın personelden
kaynaklandığını öğrendik. Personellerden
bir tanesinin tayin talebi var,
bunu da ifade ettik. Bu personelin tayin talebi gerçekleştiğinde Kırşehir TSE Müdürlüğü’nün zarar etmesi söz konusu değil. Bu konuları anlatarak
gerekli girişimlerde bulunduk.
Şu anda yılbaşına kadar kapatılma kararı durduruldu. Dileğimiz Kırşehir TSE Hizmet Müdürlüğü’nün kapanmaması.
Çünkü TSE Müdürlüğü daha
önce açıldığında laboratuvarı da
vardı, fakat laboratuvarımız gitti, şimdi de
TSE’miz gitsin istemiyoruz. Burası kapatıldığında bizim insanlarımız Ankara’ya ya da Kayseri’ye gidecek. Biz bu konuları Bakan Nihat
Ergün’e ifade ettik, girişimlerimiz önümüzdeki
günlerde de sürecek” açıklamasını yaptı.

Muş TSO Hizmet Binası’nın temeli atıldı
Muş Ticaret ve Sanayi Odası’na
(MTSO), Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından tahsis edilen arsa üzerine yapılacak olan hizmet binasının temeli törenle atıldı.
Yeni hizmet binasıyla ilgili bilgi veren ve
binayı 2012 yılında hizmete sokmayı hedeﬂediklerini söyleyen MTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Şihmus Sinecem, binanın modern bir
görünüme sahip olacağını vurguladı. 900
metrekare alan üzerine, 5 katlı ve 650 kişi kapasiteli konferans salonu ile 220 kişilik toplantı
salonunun bulunacağını belirten Sinecem, binanın yaklaşık maliyetinin 4 milyon TL olduğunu ifade etti. Altyapı oluşumlarının çok
önemli olduğunu vurgulayan Sinecem, “Her
alanda ilk olarak altyapının tamamlanması gerekmektedir. Bunu eğitim, sağlık, tarım ve sanayi alanında da düşünmek mümkün. Nasıl
ki eğitimde ve sağlıkta ilk önce altyapıyı
oluşturmak gerekiyorsa, sanayi alanında da
ilk olarak altyapıyı oluşturmak gerekmektedir. İşte bunun için Muş’un tüccar ve sanayi104 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

cisine hizmet veren odamızı yenileyerek tüccara ve sanayiciye hizmet vermeye başlayacağız” dedi.
Muş’ta son yıllarda yaşanan
gelişmelere de değinen Sinecem,
Muş’ta eğitim, sağlık, tarım, ulaşım ve sanayi alanında büyük gelişmeler yaşandığını anımsattı. Gelişen bir şehir olan Muş'ta gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmeye katkı sunan tüccar ve sanayicilere daha iyi hizmet vermek
amacı ile MTSO’yu geliştireceklerini vurgulayan Sinecem, “Muş’ta artık göç olayı durmuştur ve Muş göç
alan bir şehir olmuştur. Bunun başlıca sebeplerinden biri Muş’ta sanayinin gelişmesi ve ekonominin iyileşmesidir. Gelişen
ve değişen Muş’un Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu gelişmeye ayak uydurup yeni yapılacak olan hizmet binamızda gelişim ve değişime katkı sunmak istiyoruz. Odamızda her
türlü konferans, seminer ve eğitim seminer-

leri düzenleyip, kurslar açmayı planlıyoruz”
diye konuştu.
Yaşanan bazı sıkıntılardan ötürü inşaat süresinde 4 aylık bir gecikme yaşandığına dikkat çeken Sinecem’in konuşmasının ardından
hizmet binasının temeli MTSO Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atıldı.
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Cahide-Ahmet Dalyanoğlu
Anadolu Lisesi, törenle açıldı

İzmir Ticaret Borsası’nda
(İTB) uzun yıllar boyunca pamuk ajanlığı yapan ve 1993 yılında vefat eden Ahmet Dalyanoğlu’nun 1985 yılında hazırladığı vasiyetname ile sahip
olduğu nakdi ve ayni tüm varlıklarını lise, kreş, huzurevi ve
sağlık ocağı yapılması için bağışlamasının üzerine vefatından sonra bu
vasiyeti yerine getirmek üzere İTB Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ercan Korkmaz, Yöne-

tim Kurulu Üyesi Yalçın Yılmaz
ve İTB Pamuk Ajanı İlyas Kahyabaşı görevlendirilmişti.
2009 yılında imzalanan protokol ile Narlıdere’de belirlenen uygun arazide yapımına
başlanan Anadolu Lisesi, bu
yıl tamamlandı ve 19 Ekim
2011 tarihinde gerçekleştirilen açılış ile 2011/2012 eğitim yılına başladı.
Açılışa, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydo-

ğan, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ragip Üye,
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yönetim
Kurulu Üyesi Yalçın Yılmaz, Merhum Ahmet
Dalyanoğlu’nun manevi kızı Badegül Dalyanoğlu, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin
geleceğinin aydınlık olmasının gençlere sunulan eğitime bağlı olduğunu belirterek,
öğrencilerin insan haklarına saygılı, hoşgörülü, yeteneklerini geliştirebilen, düşünebilen, bilgiye ulaşabilen, çok okuyan,
demokrasi ve evrensel değerleri kavrayan
bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı. Kestelli, son olarak lisenin kazanılmasını sağlayan hayırsever Cahide ve Ahmet Dalyanoğlu’nu rahmetle andı ve başta vasiyeti yerine getirmek için büyük çaba
sarf eden İTB Yönetim Kurulu olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Açılış töreninde son olarak söz alan İzmir Valisi Cahit Kıraç, Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi’nin başarıyla tamamlanmasının, İTB Yönetim Kurulu’nun
vasiyetin gerekliliklerini titizlikle takip etmesi ile mümkün olduğunu belirtti ve İTB
Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Katılımcılar, açılış konuşmaları ve plâket töreninin
ardından öğrenciler ile birlikte okulu gezdiler.

Özışık: “Yozgat savunma sanayi ile gelişir”
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özışık, savuma sanayi yatırımlarında Yozgat’ın çok uygun
bir yer olduğunu belirterek, Yozgat’ı savunma sanayinin geliştireceğini söyledi.
Türkiye’nin 2010 yılı savunma sanayi cirosu 8 milyar dolara ulaştığını bu cironun 6
milyar dolarının Ankara da gerçekleştiğini belirten Özışık, “2003 yılında savunma sanayinde
yerli ürün kullanma oranımız yüzde 10’lardan
yüzde 50’lilere çıktı. Yeni yapılan yerli ürünlerde arıkopter, cirit, anka ve pars gibi Türk
isimlerin kullanılması gurur vericidir. Yoz-

gat’ın Ankara’ya olan mesafesinin kısa olması ve hızlı tren ile de bu sürenin yaklaşık 50 dakikaya düşürülmesi, savunma sanayide Yozgat’ın önemini bir kat daha
artırmaktadır” dedi.
Daha önce sivil toplum
örgüt temsilcileriyle TBMM
Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı ziyaret ettiklerini ve bu ziyarette savunma sanayi tedarikçilerinin Yozgat OSB’de üretim yapma-

ya teşvik edilmesiyle ilgili
rapor sunduklarını dile getiren Özışık, savunma sanayinin Yozgat’a geldiğinde, Yozgat’ın gelişimini hızlı bir şekilde sağlayacağını vurguladı. Özışık, “Yozgat şu anda
sosyal ve ekonomik yönden
çok geri olan illerin başında
gelmektedir, savunma sanayi ilimize gelirse Yozgat çok kısa bir sürede sanayisi çok gelişmiş illerle rekabet edecek duruma gelecektir” ifadesini kullandı.
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Antalya TB üyelerine
5 yıldızlı hizmet veriyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB), üyelerine
daha iyi hizmet vermek amacıyla 3 yıl önce aldığı akreditasyon sistem belgesini yenilemek
için denetlendi. ATB’nin çalışmaları, hizmet
sunumu, insan kaynakları, akreditasyon sistemiyle ilgili yeterliliklerini değerlendiren TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Volkan Tufan ile
Türk Standartları Enstitüsü’nden Akreditasyon
Denetçisi Sevgi Ölgün Kocabaş’tan oluşan Akreditasyon Heyeti, ATB Genel Sekreteri Ahmet
Erol Köksalan ve Akreditasyon Sorumlusu Öznur Dikici’den verilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgi aldı. Akreditasyon denetçileri, ATB’nin akre-

ditasyon sistemine uygun hizmet verdiği yönünde olumlu görüş belirtti. Belge yenilemesinde nihai kararı ise Kasım ayında toplanacak
TOBB Akreditasyon Kurulu verecek.
TOBB Akreditasyon Heyeti, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Başkan
yardımcıları Recep Özkul ile Erdoğan Ekinci, ATB
Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Ruhi Alpagot,
Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ile de görüşerek, akreditasyon sistemi hakkında bilgi verdi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, akreditasyon sisteminin hizmet kalitesini artırdı-

Ankara SO Yönetim Kurulu
Başkanı Özdebir’e ABD’den ödül
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin
Özdebir, Türk Amerikan ticari ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı ABD
tarafından ödüle layık görüldü. Özdebir, ödülünü ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Francisco Sanchez’den
aldı.
ABD Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan
ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine değindi.
Ödülleri alacak isimlerin ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sanchez’in açıkladığı gecede, Sanchez’in iki ülke arasındaki
ticaret hacminin 2010 yılında tarih boyunca en yüksek hacme ulaşarak 15 milyar do106 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

lar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. 2011
yılının ilk 7 ayında ise geçen yıl ulaşılan rakamın bile aşıldığına dikkat çeken Sanchez,
daha yapacak çok iş olduğunu ve her iki ül-

ğını belirterek, 3 yıl önce akreditasyon sistem
belgesini alan ATB’nin belge yenilemek için harekete geçtiğini söyledi. Çandır, sistemin üye oda
ve borsalara ulusal ve uluslararası alanda farklı avantajlar sağlaması gerektiğini belirterek,
AB’de iş geliştirme gibi fonların kullanımında akredite olmuş oda ve borsalara öncelik sağlanabileceğini ifade etti. Çandır, “Akreditasyon sistemini sahiplenen ve gereklerini yerine getiren
ATB personeli ve yönetim kuruluna teşekkür
ederim. Akreditasyon sistemi ile üyelerimize 5
yıldızlı hizmet veriyoruz. İngiltere’de eşdeğer bir
kurumun üyeleri hangi kalitede hizmet alıyorsa, ATB üyeleri de en az o kadar hizmet alıyor''
diye konuştu.
TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Volkan
Tufan, akreditasyon sisteminin oda ve borsaların kurumsal yapısını geliştirmek, işleyişlerini sistematik hale getirmek için kurulmuş bir
sistem olduğunu vurguladı. Tufan, şimdiye kadar 68 oda ve 17 borsanın sisteme dâhil olduğunu belirterek, 17 oda ve borsanın akreditasyon sürecine başladığını açıkladı. Tufan,
“2012 sonunda sisteme dahil olan oda ve borsa sayısının 120 civarına ulaşması planlanıyor”
dedi.

kenin refahı için daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı.
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Özdebir,
ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük ekonomisi ve en yüksek teknolojisini
üreten ABD ile ticareti mutlaka geliştirmenin ve bunun sadece savunma sanayi ile sınırlanmaması
gerektiğini vurguladı. Bu süreçte
ABD ile müzakere edilen nitelikli
sanayi bölgeleri konusunun da yeniden ele alınıp şekillendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özdebir, bu
sayede karşılıklı yatırımların ve ticaretin artacağına inandığını söyledi.
Ödül törenine ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’nin yanı
sıra Müsteşar Sanchez, Savunma Sanayi
Müsteşarı Murad Bayar, Ekonomi Bakanlığı
Müsteşarı Ahmet Yakıcı ve çok sayıda davetli
katıldı.

HABER 

Yapılan işe olan inanç başarıyı
beraberinde getiriyor…
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası
(ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik,
Erzincan’da Garanti Bankası ile Dünya Gazetesi’nin Erzincan TSO’nun katkılarıyla düzenlediği, “Garanti Anadolu Sohbetleri”nde iş hayatındaki tecrübelerini dinleyicilere anlattı. Erzurum TSO (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Lütfü Yücelik, yapılan işe olan inancın başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi
Toplantının açılışında Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Naﬁz Karadere, Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yalvaç, Erzincan Belediye Başkan Vekili Mehmet
Cavit Şireci ve Erzincan Valisi Selman Yenigün
birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının
ardından Dünya Gazetesi Başyazarı Osman
Saﬀet Arolat’ın yönettiği “Garanti Anadolu
Sohbetleri”nde ilk olarak ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik “Erzincan’a Yatırımcı

Çekmek ve Ortaklık Kültürü” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kalkınmanın temelini yatırım ve üretimin oluşturduğunu
söyleyen Yücelik, Türkiye’de üretim seferberliği başlatılması gerektiğini ifade etti.
Doğu Anadolu bölgesinde uygulanacak
teşviklerde yatırımcıyı cezp edecek farklı
uygulamalar getirilmesi gerektiğini ifade
eden Yücelik, kapalı bir idari yapısı olmasına
rağmen Çin’in üreticisine verdiği destekle

Manisa TSO, üyelerini Vietnam
ve Kamboçya’ya götürüyor
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO),
üyelerine yönelik 28 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Vietnam ve Kamboçya’yı kapsayan iş ziyareti düzenliyor. Ziyaret, KOSGEB İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi kapsamında yapılıyor. 9 gün boyunca sürecek olan ziyarette
önce Vietnam’ın Ho Chi Minh City’de bu yıl
9’uncususu düzenlenecek olan Vietnam
Expo Genel Ticaret Fuarı ziyaret edilecek. Geçen yıl 15 ülkeden 450 ﬁrmanın katıldığı fuara bu yıl da aynı oranda katılımın olması bekleniyor. Fuarda, yiyecek ve içecekler, deniz
ürünleri, hızlı gıdalar (dondurulmuş), sağlıklı
gıdalar (healthy foods), tekstil, hazır giyim,
moda öğe, deri ve ayakkabı, kozmetik ve kişisel bakım, inşaat makineleri ve malzemeleri, elektrik - elektronik, telekomünikasyon,
otomobil, motosiklet ve yakıtlar gibi çeşitli
sektörler yer alıyor.

3 gün sürecek Vietnam programı çerçevesinde, Vietnam Ticaret Odası üyeleriyle
ikili iş görüşmeleri düzenlenecek.
Vietnam programının ardından Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e geçecek

dünyanın her yerinde uygun şartlarda iş yapmasına imkân tanıdığını dile getirdi. Üretimin
artmasıyla istihdamın da artacağını vurgulayan Yücelik, yatırım ortamları iyi olduğu sürece ekonominin aktörleri olan işletmelerin
de aynı derecede iyi bir performans göstereceğine dikkat çekti.
Yücelik, teşvik uygulamalarında eski yatırımların da faydalanmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, özellikle enerji alanındaki teşviklerin bölgedeki büyük yatırımların
yararına olacağını hatırlattı.
Yücelik konuşmasının sonunda başarının
temel şartlarından birinin de yapılan işi sevmek ve ona inanmak olduğunu dile getirdi.

olan Manisa TSO delegasyonu burada Phnom
Penh Ticaret Odası yetkilileri ile bir araya gelerek, Kamboçya’daki ticaret ve yatırım ortamı hakkında incelemelerde bulunacak. Manisalı iş insanları, Kamboçyalı üretici derneklerinin de katılacağı görüşmelerin ardından, bölgedeki sanayi ve üretim tesislerinde
inceleme yapacak.
Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun, üyelerini dünya pazarları
ile buluşturmaya devam ettiklerini belirterek,
“Oda olarak yurtdışı ve yurtiçi organizasyonlarımızla üyelerimize yeni fırsatlar sunmayı
amaçlıyoruz. Vietnam ve Kamboçya’da henüz
keşfedilmemiş pazarlar var. Özellikle Vietnam Uzak Doğu’nun hızla yükselen ülkelerinden biri. Yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda üyelerimize ekonomik olarak avantajlı,
ticari ilişkiler bakımından da dolu bir program
hazırladık. Sınırlı bir kontenjanımız bulunuyor.
9 gün sürecek olan bu organizasyonumuza
yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili detaylı
bilgi www.mtso.org adresinde yer alıyor.
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